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Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de leis 
deliberaqao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a essa casa de leis, a possibilidade de solicitar junto a Secretaria 
competente da municipalidade, que se estude a desapropriagao de uma area 

Av. Joao Abdala, no qual ali se encontra uma fonte de agua conhecida
como biquinha.
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JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento, tendo em vista que o local no qual se 
encontra essa nascente de agua, e muito frequentados durantes decadas pela 
populagao de Cajamar, que vao ali para pegar agua dessa fonte para o 

consume. . .
A prefeitura pode fazer a conservagao desse ambiente, e tambem 

melhorias com a instalagao de brinquedos para as criangas, ou seja,
transformar tal local tambem em area de lazer.

Reforgo ainda tal pedido para zelar pela qualidade da agua e pela saude 
dos usuarios da mesma, com isso iremos tambem proporcionar lazer aos 
usuarios desse local, e iremos contribuir com a preservagao do meio ambiente.
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Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 27 de maio de 2021.
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Oficio n° 106- GP

Cajamar, 10 de junho de 2021.

Senhor Prefeito

Encaminhamos a Vossa ExceM c6p^s aute.to^^os 

Requerimentos de n° 203/2021; 207/202^, 22AI202V, 225/2021;
214/2021; ’ 9R/2021. 229/2021 e 230/2021, de autoria dos nobres

na 9a Sessao Ordinaria, realizada no dia 09 de junho de 2021.

Solicitamos que os requerimentos mencionados acima, atendam o 
XXVII, do regimento interno desta C^a^ ^ ^"da Leiart. 248 incises ,

213, de 14 de dezembro de 2006 conjugado com
Organica do Municipio de Cajamar

nossos protestos deAproveitamos a oportunidade para renovar 
elevada estima e distinta consideragao.
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Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento 
Centro - Cajamar/SP
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